
Protokół nr 4/II/2015 
DPr-BRM-II.0012.22.3.2015 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 7 osób, 
- obecnych................ 7 osób. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Przyjęcie protokołu nr 2 posiedzenia Komisji. 
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak, 

która powitała zebranych. Następnie pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym 
proponowany porządek obrad. 

Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokołu posiedzenia nr 2 Komisji. 
Za przyj ęciem tego protokołu głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, nikt 

również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem powyższy protokół. 
 
Ad. pkt 2: przyj ęcie planu pracy Komisji na 2015 r. 
Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak przedstawiła zebranym 

projekt planu pracy Komisji oraz propozycje do planu pracy, zgłoszone 
przez Wiceprzewodniczącego Komisji pana Włodzimierza Tomaszewskiego (załącznik nr 3 
i 4 do protokołu). Odnosząc się do tych propozycji, pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
ze względu na fakt, iż Komisja działać będzie tylko niecały rok, dobrze by było, aby nie 
musiała się ona zajmować kwestiami, które były już rozliczane w okresie poprzedniej 
kadencji samorządowej. Pani Przewodnicząca zaproponowała w związku z tym, by Komisja 
przyjęła plan pracy w zaproponowanej przez nią formie, z następującymi dwiema 
poprawkami, zaproponowanymi przez Wiceprzewodniczącego Komisji pana Włodzimierza 
Tomaszewskiego: 

- usuwa się z projektu informację nt. stałego terminu posiedzeń Komisji, 
- w zdaniu: „plan pracy Komisji dotyczy wdrażanych na terenie Łodzi programów 

rewitalizacji” przed słowem: „wdrażanych” dodaje się słowa: „przygotowywanych i.” 
Nie zgłoszono uwag do ww. propozycji. 
Za przyj ęciem planu Komisji, z zaproponowaną poprawką, głos oddało 7 osób, 

przeciw — nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem swój plan pracy na 2015 rok. 
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Ad. pkt 3: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poinformowała zebranych, 

że do Komisji wpłynęła informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z 15 stycznia br. na temat udzielonych w 2014 r. dotacji celowych ze środków finansowych 
z budżetu Państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (załącznik nr 5 do protokołu). Pismo to 
dostępne jest u Sekretarza Komisji. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

 Urszula Niziołek – Janiak 
Marek Wasielewski 

 


